
 

 

TIL LEDERE OG FORÆLDRE TIL BØRN OG UNGE I SKOVTROP. 

     

Bjæverskov d. 1.1.2020 

 

 

 

Hermed indkaldes til det årlige Grupperådsmøde i Skovtrop inkl. spisning. 

Grupperådsmødet er spejdernes ”generalforsamling”, hvor Skovtrops bestyrelse vælges. 

 

Mødet finder sted i Skovtrop’s Hytte, Halvejen 11, 4632 Bjæverskov 

Onsdag d. 29.1.2020 kl. 17.30–20.00 

 

Vi vil starte mødet med at indtage et fællesmåltid forberedt af gruppestyrelsen. Når vi har spist, er der 

aktiviteter for børnene som ledes af ”Veteranpatruljen” alt imedens de voksne afholder grupperådsmøde. 

Grupperådet er Skovtrops øverste myndighed og består af mindst 6 civile medlemmer, 2 

ungdomsrepræsentanter (skal være fyldt 15 år) og lederen fra hver afdeling. 

 

 

DAGSORDEN FOR SKOVTROP’S ORDINÆRE GRUPPERÅDSMØDE D. 29. JANUAR 2020. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe samt orientering om arrangementer i 2020. 

 

3. Fremlæggelse af vedlagte årsregnskab 2019 til godkendelse. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

 

 



5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid og udviklingsplan samt vedtagelse af budget 

for 2020, herunder fastlæggelse af kontingent. 

 

 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

1. Bestyrelsesformand Natasja Ulrich (Er villig til at modtage genvalg) 

Kasserer Henrik Volt (Er ikke på valg) 

Susy Rossarius (Er villig til at modtage genvalg) 

Iben Christensen (Er ikke på valg) 

Peter Birk Jespersen (Er villig til at modtage genvalg) 

Niels Grewe (Er villig til at modtage genvalg) 

2. Valg af unge. 

3. Valg af ledere heraf mindst 1 gruppeleder. 

4.  Valg af suppleanter 

 

7. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet samt 5 medlemmer til Divisionsrådet d. 16.4.2020 

  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Thomas Heilmann – Revisor - (Modtager genvalg) 

Erik Andersen – Revisorsuppleant – (Modtager genvalg) 

 

9. Eventuelt 

 

 

Forslag til punkt 4 skal være formanden, Natasja Ulrich, Duehusvej 229, 4632  Bjæverskov,  

natasjaulrich@icloud.com 

i hænde senest 1 uge før grupperådsmødet. 

 

I må meget gerne tilmelde jer inde på Skovtrops hjemmeside www.skovtrop.dk  så vi ved, hvor mange I 

kommer til spisning og derved sikrer os der er mad og drikke til alle. 

 

Vi glæder os til at se Jer alle til et hyggeligt grupperådsmøde. 

 

Med venlig hilsen 

Natasja Ulrich 

Formand 
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